TATA IBADAH MINGGU, 25 NOVEMBER 2018
(MINGGU KRISTUS RAJA - PUTIH)

“KRISTUS RAJA DI ATAS SEGALA RAJA”




Latihan lagu
Penayangan/Pembacaan warta lisan
Saat hening

A.

JEMAAT BERHIMPUN

1. AJAKAN BERIBADAH (JEMAAT DUDUK)
Pnt. : Tuhan sudah menegakkan takhta-Nya disurga dan kerajaanNya berkuasa atas segala sesuatu, oleh sebab itu :
“Pujilah TUHAN, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala
suku bangsa! Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan
TUHAN untuk selama-lamanya. Haleluya!” (MAZMUR 117 : 1-2)
(Jemaat diundang berdiri)

Marilah kita membuka hati untuk menyambut Sang Raja
Mahabesar, Dialah yang memiliki hidup dan memberi
kehidupan kekal bagi kita semua.
2. PROSESI DIIRINGI NYANYIAN JEMAAT (JEMAAT BERDIRI)
(Sementara Jemaat menyanyi; Penatua (Pnt), Pelayan Firman (PF), Pelayanan
Liturgi (PL) dan Pelayan Ibadah lainnya memasuki ruang ibadah)

J

: (Menyanyikan) PKJ 3 (2X)
AJAIB NAMA-NYA
Ajaib nama-Nya, ajaib nama-Nya,
ajaib nama-Nya, Yesus Tuhan!
Raja mahabesar, Penguasa semesta,
ajaib nama-Nya, Yesus Tuhan!
Gembala agung dan Juruselamat,
Allah Mahakuasa!
Sembahlah Dia, kasihi Dia
ajaib nama-Nya, Yesus Tuhan!
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3. VOTUM
PL

J

: “Pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menciptakan
langit dan bumi yang kasih setia-Nya kekal untuk selamalamanya”
: (Menyanyikan) A----min, amin, a---min.

4. SALAM
PL
J

: Kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Kita dan dari
Tuhan Yesus Kristus menyertai Saudara sekalian.
: Dan menyertai Saudara juga!

5. KATA PEMBUKA (JEMAAT DUDUK)
PL

: Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus,
Tema ibadah hari ini adalah “KRISTUS RAJA DI ATAS SEGALA
RAJA”.
Tidak dapat disangkal bahwa menjadi seorang pemimpin atau
kepala negara, tidak akan dapat menyenangkan semua orang.
Di mana pun, pasti ada golongan yang pro maupun kontra.
Sehingga bisa saja menimbulkan ketidakstabilan di bidang
politik, sosial, perekonomian bahkan keamanan.
Bagaimana dengan kerajaan dan kekuasaan yang dipegang
Tuhan Yesus sebagai Raja? Kita tahu di dalam Alkitab bahwa
saat Tuhan Yesus di dunia, Ia juga menghadapi tantangan dari
pihak-pihak yang tidak senang ke pada-Nya. Walaupun
menghadapi banyak tantangan dan ditolak banyak orang,
namun Ia tetap memberikan keteladanan yang luar biasa
kepada kita. Tuhan Yesus tetap menunjukkan integritas-Nya
dan karakter-Nya sebagai seorang raja.
Mari kita mengingat Firman Tuhan dari FILIPI 2 : 9-11, “Itulah
sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan
kepada-Nya nama diatas segala nama, supaya dalam nama
Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di
atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah
mengaku: “Yesus Kristus adalah Tuhan,” bagi kemuliaan Allah,
Bapa!”
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Saudaraku ...
Kristus adalah Raja kehidupan bagi siapa yang percaya kepada
Nya. Dan mereka yang percaya akan memiliki hidup dalam
kemuliaan bersama Dia.

6. NYANYIAN JEMAAT
J

: (Menyanyikan) KJ 17 : 1, 4-5
TUHAN ALLAH HADIR
1) Tuhan Allah hadir pada saat ini.
Hai sembah sujud di sini.
Diam dengan hormat; tubuh serta jiwa,
tunduklah menghadap Dia.
Marilah, umat-Nya, hatimu serahkan
dalam kerendahan.
4) Raja yang mulia biarlah hamba-Mu
mengagungkan-Mu selalu,
hingga aku ini sungguh beribadat
sama seperti malaikat,
dan benar mendengar firman-Mu, ya Tuhan,
agar kulakukan!
5) Kau bagai udara sumber kehidupan
dan tempat gerak semua.
Laut tak terhingga, buatlah diriku
layak menyelami Dikau:
Kau penuh dalamku, aku di dalam-Mu:
Kau kerinduanku!

7. PENGAKUAN DOSA
PL

: Jemaat yang terkasih ...
TUHAN itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia
menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya.
Sebab Dia baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih
setia bagi semua orang yang berseru kepada-Nya.
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Marilah kita merendahkan diri dihadapan Tuhan dan
hendaklah masing-masing mengakui segala dosanya dan
memohon pengampunan dari pada-Nya.
(Jemaat diberikan kesempatan berdoa secara pribadi selama 30 detik
...)

PL

: Dengan penuh penyesalan kami mohon kepada-Mu ya Bapa,
sudilah mengampuni kami dan layakkanlah kami menjadi anakanak-Mu yang terus menerus Engkau perbaharui dengan
terang Roh Kudus-Mu sehingga melalui pikiran, prilaku dan
tutur kata kami kerajaan-Mu nyata di bumi ini.
Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Sang Raja alam semesta yang
sanggup menyelamatkan kami dari hukuman dosa, kami
memohon doa ini. Amin.

8. NYANYIAN JEMAAT
J

: (Menyanyikan) PKJ 46 : 1-3
DARI KUNGKUNGAN DUKA KELAM
1) Dari kungkungan duka kelam,
ya Tuhanku, ‘ku datanglah,
masuk terang-Mu bebas senang,
’ku datang pada-Mu.
Dari beban kesakitanku
masuk ke dalam kekuatan-Mu;
dalam derita aku datang,
ya Yesus, Tuhanku.
2) Dari dera kepapaanku,
ya Tuhanku, ’ku datanglah,
dan mengecap kekayaan-Mu,
’ku datang pada-Mu.
Dari cela keaibanku
pada salib-Mu ’ku berteduh,
dalam dosaku aku datang,
ya Yesus, Tuhanku.
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3) Dari hempasan badai deras,
ya Tuhanku, ’ku datanglah,
masuk ke dalam bandar tenang,
‘ku datang pada-Mu.
Dari keputusasaanku
masuk ke dalam anug’rah-Mu;
dalam susahku aku datang,
ya Yesus, Tuhanku.
9. BERITA ANUGERAH (JEMAAT BERDIRI)
PL : Kami mengundang Jemaat untuk berdiri.
Bagi setiap orang yang telah datang kepada Tuhan dengan
menyesal dan sungguh-sungguh mengakui dosa dan memohon
pengampunan dari Yesus Kristus, maka inilah Berita Anugerah
bagi kita semua : EFESUS 2 : 4-5, “Tetapi Allah yang kaya dengan
rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkanNya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama
dengan kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahankesalahan kita –oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan–.
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
J
: Syukur kepada Allah!
(Seluruh Jemaat saling bersalaman sambil berkata :
“Damai Tuhan besertamu!”)

10. NYANYIAN JEMAAT (JEMAAT BERDIRI)
J
: (Menyanyikan) KJ 76 : 1-2
KAU YANG LAMA DINANTIKAN
1) Kau yang lama dinantikan,
Jurus’lamat, datanglah,
agar kami Kausucikan
dari dosa dan cela!
Umat-Mu tetap Kautuntun,
Kau Harapan kami pun!
Bangsa dunia menunggu
penghiburan kasih-Mu.
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2) Raja mulia, Kau lahir
bagai anak yang lembut,
agar kami Kauajari
kasih kerajaan-Mu.
Pimpin kami oleh Roh-Mu,
hati pun perintahlah
dan demi kurban darah-Mu,
b’rilah damai yang baka!

B.

PELAYANAN FIRMAN

11. DOA PELAYANAN FIRMAN (JEMAAT DUDUK)
PF
J

: (Mengucapkan doa mohon pertolongan Roh Kudus untuk
pelayanan Firman, diakhiri dengan “Kami berdoa di dalam
nama Tuhan Yesus Kristus”)
: Amin.

12. PEMBACAAN ALKITAB
A. BACAAN I
L1 : Bacaan diambil dari DANIEL 7 : 9-10, 13-14.
Demikianlah sabda Tuhan!
J
: Syukur kepada Allah!
B. ANTAR BACAAN
Pnk. : Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan
menyanyikan/mendaraskan MAZMUR 93. (Hal. 11-12)
C. BACAAN II
L2 : Bacaan diambil dari WAHYU 1 : 4-8.
Demikianlah sabda Tuhan!
J
: Syukur kepada Allah!
D. BACAAN III/INJIL (JEMAAT BERDIRI)
PF : Bacaan ketiga diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus
menurut YOHANES 18 : 33-37.

gki kebonjati

6

J

Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka
yang
mendengarkan
Firman
Allah
dan
yang
memeliharanya. Haleluya!
: (Menyanyikan) Haleluya, Haleluya, Halelu---ya!

13. KHOTBAH (JEMAAT DUDUK)

“KRISTUS RAJA DI ATAS SEGALA RAJA”
14. SAAT HENING
15. PADUAN SUARA/VOCAL GROUP/KELOMPOK MUSIK
16. PENGAKUAN IMAN (JEMAAT BERDIRI)
Pnt. : Jemaat diundang untuk berdiri.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini
dan masa yang akan datang, kita mengikrarkan Pengakuan
Iman Rasuli demikian …
J
: (Mengucapkan Pengakuan Iman) Aku percaya … dst.
17. DOA SYAFAAT (JEMAAT DUDUK)
PF : (Mengajak Jemaat berdoa dan diakhiri dengan “Di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus kami berdoa”)

C.

PELAYANAN PERSEMBAHAN

18. NAS PERSEMBAHAN
Pnt. : Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1
TAWARIKH 16 : 29, “Berilah kepada TUHAN kemuliaan namaNya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia!
Sujudlah menyembah kepada TUHAN dengan berhiaskan
kekudusan”.
19. NYANYIAN JEMAAT
J
: (Menyanyikan) PKJ 150 : 1-5
YA TUHAN, HANYA INILAH
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1) Ya Tuhan, hanya inilah
yang dapat kuberi pada-Mu;
ungkapan syukur apalah,
dibanding berkat karunia-Mu?
2) Pemb’rian janda miskin pun
Engkau lihat ketulusannya,
tiliklah juga hatiku,
saat kubawa persembahan.
3) Semua harta kami pun
bersumber hanya kepada-Mu,
dengan bersuka bergemar
kupersembahkan kepada-Mu.
4) Kasih-Mu nyata s’lamanya
sepanjang hidup di dunia.
Di kala suka dan senang
hanyalah Engkau jaminannya.
5) Pujian hormat t’rimalah,
ya Tuhan, sumber s’gala berkat;
ditiap waktu dan tempat,
naiklah syukur kepada-Mu.
20. DOA PERSEMBAHAN (JEMAAT BERDIRI)
Pnt. : Mari kita bawa persembahan kita dalam doa : …
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
J
: Amin.

D.

PENGUTUSAN

21. NYANYIAN JEMAAT (JEMAAT BERDIRI)
J
: (Menyanyikan)
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22. PENGUTUSAN
PF
J
PF
J
PF
J

:
:
:
:
:
:

Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus.
Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan.
Kini dan selamanya.

23. BERKAT
PF
J

: (Menyampaikan Berkat) …
: (Menyanyikan)
Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya!
Amin, amin, amin!

24. PROSESI KELUAR
(Prosesi keluar para pelayan ibadah)

25. SAAT HENING
(Jemaat duduk dan bersaat teduh)
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